6. STAŇKOVICKÁ APRÍLOVÁ NOC S ANDERSENEM
Obecní knihovna Staňkovice pořádala
noc s Andersenem. Připojila se tak
oslav 206. výročí narození dánského
vznikla na podporu dětské četby v rámci
„nocování“ v knihovně je vzbudit
mluveného slova a půvab společného
nových přátelství. A tak se řádilo v
dětí a dětských domovech Čech, Moravy,
1 047 místech.

dne 1. dubna 2011 již šestou pohádkovou
k mezinárodnímu projektu u příležitosti
pohádkáře H. CH. Andersena. Tato akce
Mezinárodního dne dětské knihy. Cílem
v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu
hlasitého předčítání, ale také navázání
knihovnách, školách, družinách, domech
Slovenska, Slovinka a Polska, celkem na

V naší knihovně, resp. naproti, v obecním
sále mělo původně nocovat 15 vášnivých
dětských čtenářů – vítězů březnových soutěží ve věku od 6 do 12 let. Bohužel těsně před „Nocí“ 3 účastnice
onemocněly a jedna ještě v průběhu programu, nakonec byl ustálen počet nocležníků na 11 + 1 knihovnice, 1
zdravotnice, 2
tety dobrovolnice. A jak jsme se v průběhu andersenování
bavili?
Naše
„Noc“ byla pomyslně rozdělena na dvě části – první část –
představovací,
seznamovací se s průběhem, pravidly a zvonečkem. Děti
dostaly texty
hlavní čtvrtkovské soutěže. Dále již začal, dle inspirace od
paní Langrové
z liberecké knihovny, hlavní program první části s názvem
Sluníčkový
prstýnek – přečetla jsem ukázky z knížky Václava Čtvrtka
Rumcajs.
Nejprve jsem měla strach, jak děti budou vybírat jako
Cipískové, zda
mám povídat o tom jak to bylo s prstýnkem jako Rumcajs,
či, Manka, či Anka… Děti mě, ale mile překvapily … měly zájem o povídání z pohledu všech tří postav.
Naštěstí jsem měla připraveny masky všech tří postav. Nakonec to dopadlo tak, že si každý takové povídání
s maskou chtěl vyzkoušet také. Každá z dívek za své povídání a herecký výkon dostala Mančin sluníčkový
prstýnek, a protože účastníky byli také tři chlapci, tak ti zase dostali malé svítilny, které symbolizovaly, dva
sluníčkové paprsky, ze kterých Rumcajs vyrobil sluníčkový prstýnek. V této části jsme dětem rozdaly texty
s písničkou Rumcajs, která se stala hymnou naší Noci. A společně jsme si ji všichni zazpívali. A v průběhu
Noci ještě několikrát. Společné zpívání písničky otevřelo druhou část andersenovské noci.
Na nádvoří před knihovnou nám pracovníci obecního úřadu připravili ohniště s posezením pro čtvrtkovské
opékání buřtíků, také už jsme měli pořádný hlad.
Po návratu do knihovny následovala tradiční tvořivá dílnička – letos jsme tvořili Amálčiny voňavé ranečky.
A když už bylo skoro k půlnoci vypravili jsme se ještě jednou ven, protože nás čekala noční hra, kterou nám
poslal forman Šejtroček. Připravil nám šifrované zprávy v tajných
schránkách, které
jsme hledali s pomocí malé lampičky na čtení. Děti byly rozděleny
do tří skupin a
každá skupina měla hledat svou vlastní schránku se šifrou. Když
všechny skupiny
svou schránku našly, tak měly ještě za úkol najít čtvrtou – hlavní
schránku
v knihovně dle indicií, které získaly od knihovnice. (Pro zajímavost
– schránky jsme
vyrobily ze starých vyřazených knih, takže se děti musely opravdu
dobře v knihovně
vyznat, aby je našly) Získané šifry spolu s šifrovacím klíčem
(křížovka
z konference) společně pomohly k splnění tajné noční hry. V této
chvíli už bylo přes
půlnoc. A protože již ty nejmladší nepřehlédnutelně zývali, byl čas
se chystat na kutě.
Všem dětem jsem ještě rozdala Cipískův počítačový test – byly to tři různé varianty, dle věku (staženo ze
stránek bezpecne-on-line.cz) Než se všichni vystřídali na večerní, resp. noční hygienu, tak měli Cipískův test
hotový. Tyto testy dostaly za úkol předat doma rodičům. A to už byly i ti největší nespavci tolik ospalí, že
dodnes nedokáži odhadnout, zda je uspala pohádka o Amálce, o Křemílkovi a Vochomůrkovi, o Rákosníčkovi,
nebo až ta o Makové panence a motýlu Emanuelovi …
Ráno jsme společně posnídali, vyhodnotili hlavní soutěž a předali dárkové balíčky s pozornostmi a sladkostmi.
Také odborná porota zvolila nejhodnějšího účastníka – letos to byla Adélka. Také jsme křtili (z bublifuků jsme
na něj pouštěly všichni bubliny) a velikonočně zdobili Pohádkovník – letos jsme ho věnovali samozřejmě
Václavu Čtvrtkovi a jeho pohádkám. V úplném závěru jsem rozdala pamětní listy, záložky, pohlednice od H.
CH. Andersena a Adélka zazvoněním zvonečku oficiálně Noc ukončila.

Za pomoc při Noci děkuji tetám Irence, Marušce, Alence. Za finanční příspěvek děkuji obci a panu M.
Vaňkovi. Za keramický zvoneček, který letošní Noc ukončil panu J. Tománkovi. A také čtenářkám
Olince a Míše, které mi pomohly s přípravou a výrobou materiálů pro Noc.
Zprávu se snažila sepsat: Jahelková Sylvie – staňkovická knihovnice 6.4.2011
PS: - moc a moc děkuji všem, kteří poskytli své materiály do andersenovské konference,

velice mi to pomohlo při čerpání inspirace, také ušetřilo spoustu času, protože jsem
nemusela vymýšlet, co už někdo jiný vymyslel… - díky, že jste, vy profesionálové, kteří
nám pomáháte, díky, že se na Vás můžeme spolehnout, když potřebujeme pomoci a
napovědět
- díky, Mirko a Hanko z uherskohradišťské knihovny, že se opět mohu těšit na další
andersenovskou Noc
„Už se můžeme přihlásit na Noc s Andersenem 2012 ?“
ptají se: Pavlínka, Barunka, Simonka, Maruška, Adélka, Terezka, Eliška, Nikol, Natálka, Míša, Míra, Lukáš,
Karolínka, Verunka, Kristinka, teta Alča, teta Irča, teta Maruš a knihovnice Sylva

